SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Počúvaj sekundu, leť hodiny!
1. Súťaž prebieha na webe Fun rádia a vo vysielaní Fun rádia, a to v termíne od 05.08.2022
do 12.08.2022.
2. Podmienkou zapojenia do súťaže je, že súťažiaci musí mať nad 18 rokov.
3. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 05.08.2022 do 12.08.2022 do 14:00.
4. Počas súťažného týždňa zverejníme na webe funradio.sk 5 súťažných hudobných ukážok
(každý pracovný deň jednu), ukážky budeme meniť každý deň po vyžrebovaní výhercu za
daný súťažný deň.
5. Tvojou úlohou pre registráciu do súťaže je, že si vypočuješ na súťažnej podstránke súťažný
zvuk – krátku hudobnú ukážku a do súťažného formulára napíšeš názov interpreta hudobnej
ukážky. Taktiež vo formulári vyberieš, o ktorú z výhier máš záujem a vpíšeš svoje osobné
údaje (v rozsahu krstné meno, priezvisko a telefónne číslo).
6. Do súťaže sa môžeš zapojiť každý súťažný deň, avšak nárok na výhru máš počas celej súťaže
len raz.
7. Každý súťažný deň od 08.08.2022 do 12.08.2022 vyžrebujeme v popoludňajšom vysielaní
jedného výhercu spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich so správnou odpoveďou,
spojíme sa s ním vo vysielaní a odovzdáme mu jednu z výhier.
8. Spolu bude vyžrebovaných 5 výhercov, odovzdaných teda bude 5 výhier.
9. Žrebovanie hlavnej výhry prebehne v piatok 12.08.2022. Hlavnú výhru si bude môcť
výherca uplatniť iba v nedeľu 21. augusta 2022. Náklady na dopravu na letisko Gyuro Airfield
si výherca hradí sám.
10. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s moderátorom vo
vysielaní.
11. Zoznam výhier:
•
•
•
•
•

Hlavná výhra: Akrobatický let so Zoltánom Veresom v nedeľu 21. augusta
z letiska z Gyuro Airfield (LHGR) + 2 lístky na SIAF
2. výhra: let balónom + 2 lístky na SIAF
3. výhra: vyhliadkový let + 2 lístky na SIAF
4. výhra: tandemový zoskok+ 2 lístky na SIAF
5. výhra: Šimák Zámok Pezinok - pobyt pre 2 osoby na 2 noci v dvojlôžkovej izbe
Premiere, s polpenziou a wellness + 2 lístky na SIAF

12. Všetky výhry sú v hodnote do 350 €. Peňažná aj nepeňažná výhra v hodnote do 350 €
nepodlieha dani z výhry.
13. Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe Fun rádia (v rozsahu meno
a priezvisko).
14. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany
súkromia.

